
Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, 
reg.č. CZ.1.07/1.1.02/03.0064 

Školní rok: 2016/2017 

Popis udržitelnosti (celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd. vše co v rámci 
udržitelnosti zachováváte): 

U všech 14 klíčových aktivit projektu byla zachována udržitelnost: 

KA01 

V rámci KA 01 DVPP  pokračovalo vzdělávání pedagogů dle cílů nastavených v 
projektu:  

Školení zaměřené na využití IT ve výuce: 

4 pedagogové (Mgr. Ivana Veselá, Mgr. Pavel Kuda, Mgr. Petra Dostálová a 
Mgr. Jana Šafářová) se zúčastnili akreditovaného školení Dobré nápady pro 
použití ICT na 1. stupni ZŠ. Účastníci školení se seznámili s různými možnostmi 
využívání výpočetní techniky ve výuce, seznámili se novými zajímavými 
programy volně dostupnými na internetu. Časová dotace školení byla 5 
vyučovacích hodin. Zmínění učitelé vyučují prvouku nebo vlastivědu na 
1.stupni. Dále 1 paní učitelka (Mgr. Lenka Jandlová) absolvovala školení Počítač 
ve škole, kde se seznámila s novinkami v oblasti IT a jejich využíváním ve výuce. 
Paní učitelka pracuje ve škole jako IT koordinátor a ostatním pedagogům 
poskytuje metodickou podporu. 

Školení zaměřená na inovativní metody a formy práce:  

2 paní učitelky (Mgr. Marie Šimáčková a Mgr. Zdena Seidlová) absolvovaly 
školení Latinská Amerika se mění. Kromě komplexní charakteristiky dané 
oblasti byla prezentována specifika jednotlivých zemí a vznikajících 
ekonomických seskupení. Pro vyučující zeměpisu je velmi důležité, aby byli 
informováni o aktuálních změnách ve světě. Lektor kromě aktuálních informací 
seznámil přítomné rovněž s možnými formami výuky, jak lze s daným tématem 
pracovat.   



4 pedagogové (Mgr. Jarmila Havlíčková, Mgr. Pavel Kuda, Mgr. Jana Šafářová a 
Mgr. Zdena Seidlová) se zúčastnili webináře Jak učit Vlastivědu a přírodovědu 
tak, aby žáky bavila. Cílem tohoto webináře bylo inspirovat pedagogy v 
přípravě vhodných metod práce. Prioritou je zaměstnat všechny žáky tak, aby je 
učení bavilo.  

Školení zaměřené na hodnocení a sebehodnocení žáků: 

5 pedagogů (Mgr. Jana Šafářová, Mgr. Pavel Kuda, Mgr. Jarmila Havlíčková, 
Mgr. Marie Šimáčková a Mgr. Zdena Seidlová) absolvovalo webinář Jak chytře 
používat známky. Cílem tohoto školení bylo seznámit pedagogy s možnostmi, 
kdy školní klasifikace může být podporující, motivující a vítaná žáky i rodiči. 
Důležité je, aby byla používaná chytře a na základě vhodně aplikovaných 
pedagogicko-psychologických principů. Ve třídě s dobrým klimatem může učitel 
dávat známky, aniž by se musel jakýkoliv žák čehokoliv obávat. Jedinou 
podmínkou je zachovávat určité principy.  

KA02, KA04, KA06, KA08, KA10 

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci KA02 (zeměpis, 6. roč.), KA04 (zeměpis, 
7. roč.), KA06 (vlastivěda, 5. roč.), KA08 (vlastivěda, 4. roč.), KA10 (prvouka, 3. 
roč.) KA12 (energetický průmysl a obnovitelné a neobnovitelné zdroje využili 
prezentace k JE Dukovany a VE Dalešice) a KA13 (miniprojekty v zeměpisu, 9. 
roč.) byly využívány ve výuce ve šk.r. 2016/2017. 

Vzdělávací materiály obsahují kromě shrnutí učiva také velké množství 
obrazového materiálů, informací a úkolů, které lze ve výuce použít. Součástí 
některých materiálů jsou také prezentace v Power Pointu. Výuka se tak stala 
zajímavá, názorná, motivující. Výhodou vzdělávacích materiálů je možnost 
aktualizace či doplnění. 

V prvouce ve 3. roč. (KA10) proběhla exkurze do Památníku města Velké 
Opatovice s odborným výkladem paní správkyně.  Žáci 3. roč. se podrobně 
seznámili s historií našeho města a své poznatky dále zpracovávali ve výuce. 

Pro výuku prvouky, vlastivědy a zeměpisu je využívána odborná učebna 
projektu vybavená výpočetní a projekční technikou s přístupem na internet, 
televizí, DVD přehrávačem, vizualizérem, nástěnným držákem na mapy, 
prostorovými modely pro výuku, nástěnnými mapami a obrazy, 



demonstračními obrázky, encyklopediemi, školními atlasy, výukovými filmy, 
publikacemi a dalšími pomůckami. Většina dalších tříd byla nově vybavena 
interaktivními sestavami. V případě potřeby využíváme na některé hodiny na 1. 
stupni také tyto učebny. Členové realizačního týmu využívají pro svoji přípravu 
na výuku služebními notebooky. Dva z notebooků přestaly pracovat a nebylo 
možné je opravit. Pro příslušné pedagogy byly zakoupeny 2 repasované 
notebooky. Ostatní pomůcky i zařízení zakoupená v době realizace projektu 
jsou funkční, jsou využívány ke svému účelu, jsou označeny (evidenční číslo, 
logolink) a jsou vedeny v evidenci majetku školy. Zakoupená zařízení jsou 
pojištěna.  

KA03, KA05, KA07, KA09, KA14 

Materiály pro domácí přípravu žáků: KA 03 (zeměpis, 6. roč.), KA 05 (zeměpis, 
7. roč.), KA 07 (vlastivěda, 5. roč.), KA 09 (vlastivěda, 4. roč.) a KA 14 (prvouka, 
3. roč.) včetně interaktivních testů mají žáci k dispozici na školním webu 
(www.zsvelkeopatovice.cz).   

Materiály pro domácí přípravu žáků jsou volně přístupné na odkaze:  
http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/, žáci je využívají pro běžnou přípravu na 
výuku, k opakování a procvičování učiva. Velmi důležité jsou pro žáky v případě 
absence. Zpráva a PrtScr příslušné sekce školního webu je součástí Přílohy č. 4 
této MZ: VY_elearning_MZ11_01,zpráva. 

Interaktivní testy jsou přístupné přes individuální přístupové údaje žáků na 
odkaze:  http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz:8000/. K interaktivním testům 
existují rovněž univerzální přístupové údaje - jméno: student, heslo: student. 
V tomto případě si libovolný test může vyzkoušet každý. Zpráva a PrtScr 
příslušné sekce školního webu je součástí Přílohy č. 4 této MZ: 
VY_elearning_MZ11_02,zpráva. 

Všechny vzdělávací materiály  (KA02-KA10, KA12 a KA14) jsou uloženy v 
notebooku v projektové učebně, jsou k dispozici na školním intranetu, dále jsou 
archivovány na CD a flash-disku.  Na vyžádání poskytne škola vzdělávací 
materiály zájemcům.  

 



KA11 

Na začátku školního roku se v 7. ročníku v hodinách zeměpisu na naší škole 
věnujeme světadílu Amerika, proto jsme velmi uvítali nabízenou besedu od 
pana Ing. Rozmánka, který navštívil část Kanady a Aljašku. Beseda se 
uskutečnila 22. 9. 2016 v hodině zeměpisu pro třídy 7. A a 7. B. 

Beseda byla velmi zajímavá a napínavá především proto, že členové výpravy – 
expedice pokořili i nejvyšší horu v severní Americe Mt.Mc Kinley (Denali), 
navštívili město Calgary a na několik dní se také stali obyvateli Aljašky, o které 
pan Rozmánek hovořil ve druhé části besedy. Pan Rozmánek doplnil svoje 
zážitky prezentací s velkým množstvím fotografií. Chvílemi vhodnými dotazy 
vyzýval žáky, aby jeho prezentaci doplnili. Ne na každou z otázek dovedli žáci 
odpovědět, ale když odpověď prozradil pan Rozmánek, často si uvědomovali, že 
správnou odpověď vlastně věděli. V průběhu besedy i na jejím konci měli žáci 
spoustu dotazů, které pan Rozmánek ochotně zodpověděl. 

Žákům se beseda velmi líbila a v následujících hodinách jsme nově získané 
informace také uplatnili ve výuce.  

KA12 

Ve výuce zeměpisu v 8. roč. jsme v rámci témat energetický průmysl a 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje využili prezentace k JE Dukovany a VE 
Dalešice.  

Pro 8. a 9. ročník jsme 18. června 2017 uspořádali exkurzi na přečerpávací 
elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany. 

Program byl velmi náročný, proto před samotnou exkurzí měli žáci rozchod 
v Náměšti nad Oslavou, aby načerpali sílu na celé odpoledne a „doplnili 
zásoby“. 

Nejdříve jsme si prošli část břehu vodního díla Dalešice, ukázali jsme si nejvyšší 
sypanou hráz v České republice, byl nám promítnut dokument o přehradě. 
Závěr byl asi pro žáky nejzajímavější, neboť jsme navštívili část podzemí 
elektrárny. Žáci žasli nad velkou strojovnou a obrovským potrubím, kterým je 
vedena voda k turbínám. 



Následovala interaktivní exkurze v jaderné elektrárně Dukovany, která se 
žákům také velmi líbila. Součástí návštěvy elektrárny byla videoprojekce 
z historie stavby elektrárny, jejích parametrů a hlavně princip fungování celého 
zařízení. Žáci si se zájmem prohlédli vnitřní prostory, model jaderného 
reaktoru, seznámili se s celým provozem jaderné elektrárny. Mohli se stát 
„palivem jaderné elektrárny“ (model 1:1), mohli sledovat v mlžné komoře 
druhy záření a dozvěděli se informace o uskladnění jaderného odpadu. 

KA13 

Žáci 9. roč. absolvovali v rámci výuky zeměpisu miniprojekty na témata: 
Globální problémy lidstva, Plánujeme zahraniční dovolenou a Ohniska 
světového napětí. Vycházeli ze svých dosavadních znalostí, byli vedeni 
k vyhledávání nových informací a jejich zpracování. Svoji práci prezentovali 
před ostatními. Součástí miniprojektů bylo vzájemné hodnocení žáků a 
sebehodnocení. 

 


